
 

 

 

 

 

 

 

 بيان جملس الشورى 

 واحد  ملناسبة جناح اململكة يف تنظيم سباقات الفورموال

 
 الفصل التشريعي اخلامس -االنعقاد الرابع  دور  - 2022مارس  20 –( 22)اجللسة 

مبناسبة جناح مملكة البحرين يف تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين 

أمسى آيات أن يرفع الشورى يسر جملس للفورموال واحد، الكربى لطريان اخلليج 

التهاني والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل 

وإىل صاحب السمو امللكي األمري حفظه اهلل ورعاه، خليفة عاهل البالد املفدى، 

، مشيًدا حفظه اهللجملس الوزراء  رئيسسلمان بن محد آل خليفة ولي العهد 

توى املتميز الذي ظهرت به السباقات والفعاليات املصاحبة هلا، يف ضوء ما توليه باملس

أثبتت من  الفعاليات السياحية اليتوات لرياضلالقيادة احلكيمة من اهتمام ودعم 

بكل  اإلقليمية والدولية املهرجاناتخالهلا اململكة قدرتها ومتيزها يف احتضان 

 .ومتيزكفاءة 

لحكومة املوقرة برئاسة صاحب السمو ل البالغوإذ يعرب جملس الشورى عن تقديره 

تسخري كافة ، عرب واحدلسباقات الفورموال  ولي العهد رئيس جملس الوزراءامللكي 

 يثمن عالًياالبارز على مستوى العامل، فإنه نجاح هذا احلدث الرياضي اإلمكانيات ل



 

 

 

بعد عام، األمر الذي  اعاًم واحداإلبداع والتطور الذي يشهده تنظيم سباقات الفورموال 

املنافسات الدولية هلذه الرياضة  ارطةمكن اململكة من حجز موقع متقدم على خ

ن يف حلبة البحرين واملخلصة اليت يبذهلا العاملاجمللس باجلهود  ا، منوًهاملتميزة

سن الضيافة والرتحيب والوفادة ح، إىل جانب صةالدولية واجلهات احلكومية واخلا

 .اليت يتميز بها شعب البحرين الكريم

عرب عن اعتزازه مبا حققته اململكة من جناح يف إقامة هذه إن جملس الشورى إذ ي

واستعدادها الدائم ملكة املبقدرة التامة ثقته الفعالية العاملية، فإنه يؤكد 

بفضل ما ، ن الفعاليات اإلقليمية والدوليةاملزيد مستضافة هذا النجاح عرب اتكرار ل

واليت  متتلكه اململكة من إمكانيات وكفاءات تؤهلها لتنظيم هذه احملافل،

أكرب وأمشل يف املستقبل، هلذه الفعالية وغريها  اتستفضي إىل حتقيق جناح

 بعون اهلل تعاىل.

 

 انتهى



 

 

 

 

 

 

 بيان جملس الشورى

 ملناسبة جناح انتخابات غرفة جتارة وصناعة البحرين

 

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد الرابع  - 2022مارس  20 –( 22اجللسة )

فخره عن أن يعرب جملس الشورى ود ي ،البحرينغرفة جتارة وصناعة  انتخاباتناسبة جناح مب

الوجه احلضاري املشرق عكست اليت و  ،االنتخابيةشهدته العملية  البالغ مباواعتزازه 

العهد يف ظل دميقراطية من تقدم على مستوى املمارسات الوما تشهده  ،البحرينملكة مل

الزاهر حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ومن خالل الدعم واملساندة املستمرة من احلكومة املوقرة برئاسة صاحب السمو ، ورعاه

 امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد رئيس جملس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

املؤسسات الصغرية الذي أبداه رجال األعمال وأصحاب رص احلب جملس الشورى وإذ يشيد

مع التعاون  مواصلة، فإنه يؤكد أهمية للمشاركة يف هذا العرس االنتخابي واملتوسطة

يف جمال سن التشريعات والقوانني اليت ترتقي بدور القطاع غرفة جتارة وصناعة البحرين 

اجمللس ًبا ًا من التقدم والنماء لالقتصاد الوطين، معرالتجاري يف اململكة، مبا حيقق مزيًد

            عن خالص متنياته جمللس إدارة الغرفة املنتخب بالتوفيق والنجاح يف أداء مهامه.

 انتهى


